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Paprika PaprikaJoker fehér paprika

kertész kollégák!

amikor találkozunk Önökkel szakmai rendezvényeinken, 
bemutatóinkon mindig nagy érdeklődéssel várjuk, hogy új 
fajtáinkat hogyan fogadják, mennyire kritikusak velük szemben. 
elmondható, hogy szinte minden kertész igénye más és 
más az új fajtával szemben. a sok különféle igény ellenére 
biztosan állíthatjuk, hogy a mennyiség, a minőség és a jó 
termeszthetőség különösen felértékelődő és elengedhetetlen 
fajtatulajdonság.

ezen fő igények figyelembe vételével választottuk ki Önöknek 
a Joker F1 (hr:Tm2) fehér paprikát. a fajtát, hűen a nevéhez, 
nyugodtan ajánljuk téli, kora tavaszi fűtött és egész éves hideg 
hajtatásra vagy akár nyár közepi ültetéssel is, függetlenül a 
gyökérközegtől.

az alábbiakban kísérleti eredményeinkkel mutatjuk be a Joker 
étkezési paprika kiemelkedően jó tulajdonságait tavaszi fűtött 
és hideg hajtatásban.

Joker termés jellemzői

*Magyarázat az értékelésnél:
1 = nagyon jó;  10 = nagyon rossz kontroll

Joker

Joker hozama
tavaszi fűtött hajtatásban

Leszedett paprika mennyiség (darab)
adott területről

az első szedés április utolsó hetén történt, az ábrák jól 
szemléltetik, hogy a Joker korai és összes terméshozama 
magas mind mennyiségben (kg) mind darabszámban.

Bogyóméret alakulása

a leszedett termések 62%-a kiváló minőségű 6 és 5 cm váll 
átmérőben szedhető.

*Leszedett paprika mennyiség egységnyi területről (kg)

Termelői vélemény
SArUSI LÁSZLÓ,
Szentes

„a Joker-t január közepén ültettem kókuszrost paplanra 
és július végéig tartottam bent az állományt. a fajta gyors, 
bőtermő, jól megújuló, sima falú kemény paprika. 70%-os 
kihozatalban szedtük 6/10-es, 5/8-as méretben. Termései szép 
vajszínűek, nem zöldülnek, nem lilulnak. Jövőre is Joker-t 
ültetek!”

Téli-kora tavaszi fűtött hajtatás

Téli-kora tavaszi hajtatásban - a fenti tulajdonságok mellé -
fontos a koraiság és a termések tetszetős fehér színe is, 
hiszen ezen időszakban még jelentős az import áru jelenléte 
a belföldi piacon, melyek a legtöbb esetben zöldesfehér 
termésszínűek. a Joker fajta a korai fényszegény időszakban is 
szép fehér termésszínnel rendelkezik, termésmérete egységes 
a termesztési időszak folyamán.

Az alábbiakban szemléltetett eredmények a következő 
kísérleti körülmények között lettek értékelve:

kiültetés: 10. hét, március 8.
Talajnélküli termesztés, tőzeg kultúra, a növények egy száron 
voltak vezetve.

termés színe
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Joker Sarusi Lászlónál
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Paprika Paprika

Hideg hajtatás

hideg hajtatásos paprikatermesztésünk általában alacsonyabb 
termesztőberendezésekben, áprilistól a novemberi fagyokig 
történik, így egyik fontos fajtaválasztási szempont még a 
növény magassága is.

hideg hajtatásban, a Joker mellett tesztelt kontroll fajta eltér a 
tavaszi kísérletben lévőtől.

a Joker fajta jó vegetatív-generatív egyensúlyban lévő fajta, 
rövid ízközzel és megfelelő lombborítottsággal.
a kálciumhiányos barnafoltosságot a szezon folyamán kálcium-
nitrát folyamatos adagolásával védhetjük ki.

Joker növény jellemzői

Joker hozama
hideg hajtatásban (kg)

*Leszedett paprika mennyiség egységnyi területről (kg)

Terméshossz alakulása

a Joker terméshossza a szezon folyamán egyenletesen a 13-16 cm mérettartományba esik.

Termelői vélemény
konCZ LÁSZLÓ,
Szentes

Termelői vélemény
hÉJJAS gÁBor,
Méntelek

„a Joker tökéletesen bevált, maradéktalanul meg vagyok vele 
elégedve. két éves kókuszrost paplanra ültettem január 16-án és 
július közepéig tartottam termesztésben. Termései a melegben 
nem horpadtak, megtartották formájukat, nem aprósodtak el.”

„ a Joker név találó a fajtára, mert mindent kibír, még nekem 
kezdő paprikatermesztőnek is jól sikerült. sárgadinnye után 
ültettem talajra, hideg fóliába, őszi termesztésben.“

*Magyarázat az értékelésnél:
1 = nagyon jó;  10 = nagyon rossz kontroll

Joker
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Joker koncz Lászlónál

Joker héjjas gábornál
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Paprika Paprika

Leszedett paprika mennyiség (darab) 
adott területről

a táblázatban nyomon követhető a Joker terméshossza szedésenként, mely a hideg hajtatás során is
a 13-16 cm mérettartományba esik.
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Joker 13,5 15,5 15 16,5 16 14 15,5 14,5 16

Termelői vélemény
gULyÁS JÁnoS,
Szentes

„Április elejétől a fagyokig hajtatom fűtetlen körülmények között 
a FIghter erős paprikát. az eddig termelt fajtákhoz képest ez 
a fajta adja a korai időszakban a legnagyobb terméshányadot. 
középzöld termései 17-20 cm hosszúak és bőven felette vannak 
a 3 cm váll átmérőnek.” 

Daras  F1
hr   Tm:0-2

• erős növekedési erélyű, közepes ízközű, kifejezetten bőtermő,

 Tm2 vírussal szemben ellenálló, hegyes erős paprika.

• Téli, fényszegény időszakban is jól hajtatható.

Fighter  F1
hr   Tm:0-2

• 17–19 cm hosszú és 3,5–4 cm vállszélességű termései

 középzöld színűek.

• Nagyon magas darabszám = hozam.

• rövid ízköz jellemzi.

• Tavaszi, nyári termesztésben kiválóan használható.

Bogyóméret alakulása

a leszedett termések 68%-a kiváló minőségű 6 és 5 cm váll 
átmérőben szedhető.
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csípős paprika

Fighter gulyás Jánosnál
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